
ZARZĄDZENIE NR 51.592.2022 
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 

z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy 
Wiązowna, przeznaczonych do zbycia - sprzedaży 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. ), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje: 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz dla nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do 
zbycia – sprzedaży, stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj.  od 09.04.2022 r. do 
30.04.2022 r. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Środowiska i Nieruchomości. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 51.592.2022 

Wójta Gminy Wiązowna 

z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

WYKAZ 
DLA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIĄZOWNA 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA – SPRZEDAŻY 

Oznaczenie 
nieruchomości  

wg. księgi wieczystej 
i katastru 

nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 

w m 2 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

Cena brutto 
zł 

KW 
WA1O/00024856/5 
Dz. nr ew. 907/2, 
907/3, 907/4, 907/5, 
907/6, 907/7, 907/8 
obręb geodezyjny 
Duchnów, gm. 
Wiązowna 

9435 Przedmiotem zbycia jest 
7 działek ewidencyjnych 
o nr:  907/2 – 907/8. 
Nieruchomość posiada 
kształt trapezu – dojazd 
do nieruchomości z 
dwóch stron (ul. Ustronna 
i ul. Lawendowa w 
Duchnowie). Uzbrojenie: 
prąd bezpośrednio w ul. 
Ustronnej, wodociąg w 
odległości. ok. 200 m, 
gazociąg w odległości ok. 
200 m, kanalizacja w 
odległości ok. 400 m w 
ul. Lawendowej. 
Nieruchomość od 
zachodu graniczy z 
zabudową rolną, od 
północy z terenami 
przeznaczonymi pod 
produkcję i usługi, w 

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie ma 
obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego.  
Dla przedmiotowej nieruchomości ustalone zostały decyzją o 
w.z.i.z.t warunki zabudowy dla: 
1.16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 
szeregowej (4 szeregi po 4 budynki każdy), 
2.istnieje możliwość uzyskania dla dz.  907/2, 907/3, 907/4, 
907/5, 907/6, 907/8 odrębnych decyzji o w.z.i.z.t dla realizacji 
inwestycji polegającej na budowie budynków jednorodzinnych w 
zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej.    

1.550.000 zł  
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kierunku wschodnim i 
południowym - zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 
wolnostojąca i w 
zabudowie szeregowej. 
Teren porośnięty 
zakrzaczeniami, lekko 
obniżony.  Przedmiotem 
zbycia jest cała 
nieruchomość tj. łącznie 
teren o pow. 0,9435 ha.  

Ustala się sześciotygodniowy termin, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z poźn. zm.). Nie złożenie wniosków i dokumentów potwierdzających prawa do nieruchomości w terminie do 21.05.2022 roku, 
skutkować będzie zbyciem nieruchomości.
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